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Resumo: A crescente necessidade de poder computacional dos tempos modernos vem justificar o grande
avanço na busca de técnicas que decrementam o tempo de resposta para problemas computacionais
usuais. Em uma razão inversamente proporcional às limitações fı́sicas do hardware, a utilização cada
vez mais comum de sistemas multicores faz com que o fator limitante do desempenho desse sistema seja
o mau aproveitamento de sua total potencialidade. Neste trabalho, propomos uma técnica de otimização
de distribuição da carga de trabalho em máquinas paralelas, com o objetivo de aumentar o número de
instruções executadas por ciclo de clock. Para isso, foi proposto um algoritmo de Resolução de um Sis-
tema de Equações Lineares Triangular por Blocos para um modelo com atribuição assı́ncrona de tarefas
para memória compartilhada.

Palavras-chave: Métodos Numéricos e Aplicações, , Computação Paralela e Distribuı́da, OpenMP.

1. Introdução

Os processadores se tornaram, progressivamente, cada vez mais rápidos e, em um ritmo veloz, as em-
presas fabricantes de circuitos integrados têm uma necessidade bem definida de continuar produzindo
processadores com desempenho cada vez melhor. Este aumento de desempenho decorre basicamente
da diminuição do tamanho de seus componentes e pelo aumento da velocidade do clock dos proces-
sadores. Entretanto componentes fı́sicos estão alcançando um tamanho tão pequeno que em breve eles
não poderão mais diminuir de tamanho. Na medida que este limitante fı́sico não pôde mais ser alter-
ado, os fabricantes foram obrigados a criar alternativas para os processadores, incluindo em sua estrutura
vários núcleos (multicores) [9]. O processador multicore apresenta ganho em desempenho baseado no
número de núcleos que oferece, sendo uma tendência futura que todos os computadores de uso pessoal,
servidores, sistemas embarcados,etc... estejam dotados de processadores multicores de alta capacidade.
Ao passo que este futuro se aproxima, cabe aos desenvolvedores de software criar programas que se-
jam superescaláveis, sendo muito provável que um programa escrito atualmente precise ser totalmente
modificado para adaptar-se às máquinas com mais processadores. Para suprir esta necessidade, foram
criados padrões de manipulação, tendo na inserção de diretivas sobre o código já existente, a modificação
necessária para que o usuário não precise atuar radicalmente sua aplicação para contar com os benefı́cios
de um ambiente multiprocessado. O objetivo deste trabalho é apresentar uma técnica de otimização de
distribuição da carga de trabalho, através da atribuição assı́ncrona de tarefas para um modelo de memória
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compartilhada. O trabalho esta estruturado da seguinte forma: Na Seção 2 abordaremos o problema da
Resolução do Sistema de Equações Lineares Triangular. Na Seção 3 explicaremos a Arquitetura Multi-
core. Na Seção 4 apresentaremos a o Método de Atribuição Assı́ncrona de Tarefas proposto. Na Seção 5
apresentaremos os Resultados Experimentais, e no final fecharemos o artigo com Conclusões e Trabalhos
Futuros.

2. Resolução do Sistema de Equações Lineares Triangular

A importância do estudo de Sistemas de Equações Lineares surge a partir do momento em que esse tipo
de sistema está presente em vários problemas de modelagem computacional nas áreas de engenharia,
matemática, fı́sica e ciências afins. Um sistema de equações lineares é composto de um conjunto finito
de n equações e n variáveis independentes entre si. Os Sistemas de Equações Lineares também podem
ser escritos em um formato matricial [8], sendo representado pela matriz dos coeficientes A, pela matriz
das incógnitas X e pela matriz das soluções b, conforme a fórmula AX = b:

a11x1+. . .+a1nxn = b1
0x1+. . .+a2nxn = b2
...
0x1+. . .+annxn = bn

⇔


a11 a12 · · · a1n

a22 a2n
...

. . .
...

0 · · · ann




x1
x2
...
xn

 =


b1
b2
...
bn

⇔

xn = bn
ann

xi =
bi−
∑j=i+1

j=n
aijbj

aii

i=n−1,...,1

onde x1, x2, x3,.., xn são as variáveis independentes, aij são os coeficientes do sistema e bi são os
termos independentes, considerando os ı́ndices i=1,2,...,n e j=1,2,...,n. O sistema nessa forma tem todos
os coeficientes nulos abaixo da diagonal sendo resolvido por um procedimento chamado de substituição
regressiva. Ele começa com a última equação, que é resolvida para o valor de xn. O valor de xn é então
substituı́do na equação anterior, que é resolvida para xn−1. O processo continua da mesma maneira até
alcançar a primeira equação, sendo similar o mesmo raciocı́nio e formulação para o Sistema Triangular
Inferior.

2.1. Método Numérico de Resolução de Sistemas Lineares Triangulares por Blocos

O Método Numérico por Blocos resolve os Sistemas de Equações Lineares Triangular de maneira mais
rápida e eficiente seguindo um algoritmo iterativo. Como a quantidade de variáveis do sistema deter-
minará a complexidade e o tempo de resolução, modifica-se a resolução sequencial simples, elemento a
elemento, para uma metodologia por blocos. O algoritmo consiste em particionar a representação matri-
cial A de ordem n em blocos simétricos de tamanho tb e, a cada momento em que se resolve um bloco,
ocorre a atualização da matriz solução, assim quando o último bloco é resolvido a matriz solução contém
os valores das variáveis que validam o sistema de equações. No conjunto de blocos existem inúmeras
dependências entre eles, com exceção do primeiro bloco que contém o elemento a11. As relações de
dependências podem ser verificadas na Figura 1. Podemos perceber que os blocos que contêm os ele-
mentos da diagonal principal (blocos 1, 5 , 8 e 10) quando resolvidos liberam vários blocos inferiores
que estarão aptos a serem resolvidos de forma simultânea. Este fato possibilita o uso de paralelismo
computacional que verificaremos nas próximas seções deste artigo.

3. Arquitetura Multicore

A maioria dos sistemas atuais é baseada em processadores de mais de um núcleo, sendo que cada núcleo
possui seu próprio cache e alguns casos realizam acesso direto e independente à memória principal.
Estes sistemas possibilitam que as instruções de aplicações sejam executadas em paralelo, ou seja, cada
processador realiza os cálculos de que é requisitado concorrentemente com o outro, ganhando desem-
penho [6]. Essa capacidade de processamento, principalmente quando se trata da execução de mais de
um aplicativo, faz com que se consiga trabalhar com dois ou mais núcleos concorrentemente, tendo
nos processadores uma melhora no acesso à memória e na troca de dados entre os próprios núcleos. Os
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Figura 1. Dependência da Estrutura Matricial por Blocos.

núcleos dos processadores estão diretamente conectados, onde cada núcleo possui todas as caracterı́sticas
de um processador. Essa nova arquitetura abre portas para que novos processadores recebam números
cada vez maiores de núcleos. A existência de um número tão grande de núcleos, começa a requerer a
utilização de um esquema de balanceamento e distribuição de cargas e metodologias de otimização de
código através da inserção de paradigmas de paralelismo [5, 12].

3.1. Paradigma de Memória Compartilhada

A Memória Compartilhada [3] é uma memória que pode ser acessada simultaneamente por múltiplos
programas com a intenção de prover comunicação entre eles ou para evitar cópias redundantes. Depen-
dendo do contexto, os programas podem ser executados em somente um processador ou por pelo menos
dois processadores distintos.

3.2. OpenMP

E, dentro deste contexto, usou-se uma ferramenta para compor o modelo paralelo chamada de OpenMP
(Open Multi-Processing) [1, 7], que é uma biblioteca que suporta o paradigma de memória compartilhada
para programação em C, C++ e Fortran em várias arquiteturas. É constituı́da por um conjunto de diretivas
de compilação, variáveis de ambiente e funções que influenciam na execução do programa.
O OpenMP é um modelo portátil e otimizado que dá aos programadores uma interface simples e flexı́vel
para o desenvolvimento de aplicações paralelas para plataformas que vão desde um computador pessoal
até um supercomputador. A implementação do paralelismo faz-se a partir da inicialização de threads [3],
onde cada linha de execução concorrente executa a seção do código paralelo independentemente. Áreas
paralelas podem ser criadas para dividir uma tarefa entre as threads de modo que cada uma execute a sua
parte do código atribuı́do.

4. Implementação Paralela do Algoritmo Resolução de Sistemas Equações Triangular por
Blocos

A Implementação Paralela do Algoritmo por Blocos foi feita aproveitando o particionamento intrı́nseco
da própria estrutura algorı́tmica, sendo resolvida em partes menores independentemente. Utilizamos o
modelo de memória compartilhada, tendo como base um entorno multi-núcleos para um estudo detalhado
para o comportamento do algoritmo nesse ambiente.

4.1. Modelo Produtor-Consumidor

O modelo de sincronização das tarefas utilizado foi um modelo clássico para múltiplos processos, chamado
paradigma Produtor-Consumidor [3]. Inicialmente o paradigma descreve 2 processos: 1 produtor e 1
consumidor, os quais compartilham uma área comum de memória chamada de buffer. As tarefas são ge-
radas pelos produtores em partes menores, sendo colocados no buffer por processo(s) produtor(es) para
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que, em algum momento, estas tarefas sejam removidas e consumidas por processo(s) consumidor(es).
A premissa básica desse paradigma é que o produtor não poderá adicionar mais tarefas se o buffer estiver
cheio e o consumidor não poderá remover se o buffer estiver vazio. Como analisamos anteriormente, os
blocos que contém elementos da diagonal principal da matriz liberam uma maior quantidade de blocos
que poderão ser processados simultaneamente. A partir disso estes blocos foram colocados à frente da
lista de tarefas do produtor pelo fato de sua resolução parcial agilizar a execução do sistema. Enquanto
os outros blocos são inseridos ao final da lista. No momento em que uma thread acaba de processar um
bloco ela busca na lista de tarefas os blocos contidos no inı́cio da lista.
Essa solução gera uma condição de corrida de acesso a recursos compartilhados, onde tal corrida seria
resolvida com a implementação de chamadas de bloqueios de execução (locks), através de semáforos.
Porém, tendo em vista a complexidade da solução, optou-se por uma solução mais simples e otimizada
para o problema proposto. Decidiu-se criar regiões crı́ticas [3] onde cada processo concorrente executa
sua tarefa por vez. Para o problema proposto foi adotada como região crı́tica a parte do algoritmo que
atualiza a matriz solução b, em que cada thread consumidora acessa exclusivamente o recurso compar-
tilhado por vez, garantindo a integridade dos dados e/ou evitando o conflito pelo recurso disponı́vel, já
que um único erro influenciará no resultado final do sistema.

4.2. Desenho do Modelo Paralelo de Distribuição Asśıncrona

O Modelo Paralelo de Distribuição Assı́ncrona tem como principal dificuldade a computação das de-
pendências, ou melhor, a ordem de resolução dos blocos. Essa ordem faz com que se tenha uma gerência
na ordem de execução, sendo criado para isso uma entidade chamada de Matriz de Referência.
A Matriz de Referência é uma estrutura de dados criada para armazenar o estado das tarefas a serem
computadas, na figura 2 é mostrado um diagrama com o estado inicial de uma Matriz de Referência de
ordem 8 e tamanho de bloco 2, juntamente com as transições ao longo da execução:

Figura 2. Estrutura da Tabela de Dependências para o Modelo Produtor-Consumidor.

As definições estabelecidas mostram que a execução será feita na ordem do decremento das dependências.
A sintaxe de atribuição dos valores -1, 0, 1 e 2 correspondem respectivamente aos estados: Tarefa feita,
Tarefa por fazer, Tarefa com dependência simples e Tarefa com dependência dupla. A correspondência
entre o Modelo Produtor-Consumidor faz com que seja realizada a execução até que o último elemento da
tabela seja igual a -1. O esquema de atribuição assı́ncrona de tarefas consiste em duas partes principais:
uma primeira parte fica encarregada de encher uma lista de tarefas tendo como referência a precedência
entre os blocos da matriz de adjacência. A lista de tarefas é preenchida tendo como fator de atualização
a partir da liberação das dependências. A fim de otimizar o processo, decidiu-se dar preferência às tare-
fas contidas na diagonal principal da matriz, já que pela estrutura da resolução do método, ocorre uma
maior liberação de tarefas do que em outras posições. Uma segunda etapa é composta pelo consumo das
tarefas pelo conjunto de thread. A assincronia da execução das tarefas tem como consequência uma alta
escalabilidade, sendo expressa nos resultados experimentais de tempo de execução e de desempenho do
algoritmo.

247



5. Resultados Experimentais

Esta seção mostra os resultados experimentais dos algoritmos implementados para a Resolução de Sis-
temas de Equações Lineares Triangular.

5.1. Caracterização do ambiente de experimentação

Utilizou-se uma rede heterogênea de máquinas Linux composta por 17 processadores, denominada Clus-
ter SOL, estando localizada no laboratório de computação paralela na Universidade de Murcia (UM). Os
experimentos foram realizados em uma arquitetura contendo 4 processadores, chamadas de tetraproces-
sador. A Tabela 1 mostra as caracterı́sticas da mesma, incluindo sua arquitetura, o relógio, as quantidades
de núcleos por nodo, compilador e bibliotecas usadas. Utilizamos o compilador icc e a biblioteca MKL
para LAPACK [2], ambos proprietários da Intel com suporte a API OpemMP [7] e, além disso, usamos
a opção de otimização do compilador -O3. Depois de executar o código várias vezes com diferentes
tamanhos de problema para diferentes tamanhos de bloco e variando o número de threads para o pro-
blema definido, através de um código executável, obtivemos uma melhora significativa no tempo de
execução. Tivemos como parâmetro uma implementação sequencial baseada na rotina DTRSV [4] ver-
sus uma versão paralela de atribuição assı́ncrona de tarefas com amostras randômicas para as matrizes
de entrada.

Tabela 1. Principais Caracterı́sticas do Sistema de Execução os quais foram obtidos os Resultados Experi-
mentais.

tetraprocessador
Arquitetura Intel R⃝ Xeon

Processadores 4
Clock 3 GHz
Cores 2 por processador

Memória 2 GB
Compilador icc
API MKL Intel 9.1.046

5.2. Experimentação com Parâmetros do Algoritmo

Os testes foram feitos variando os valores de tamanho do problema, número de threads e tamanho de
bloco para cada tipo de ambiente utilizado nos testes. A partir dos valores de tempos de execução encon-
trados, obteve-se o melhor número de threads e o melhor tamanho de bloco, sendo a melhor combinação
entre os parâmetros em cada plataforma. Mostramos na Tabela 2 os valores obtidos para a máquina
tetraprocessador. Nos experimentos variamos o número de threads e vimos que no tetraprocessador se
trabalha em menos tempo utilizando blocos de dimensão 64, sendo justificada pela exploração dos nı́veis
de cache da arquitetura multicore ajustada perfeitamente ao tamanho de bloco encontrado.
Como percebemos através de nossos testes, o tempo para a resolução do sistema de equações triangular
(valores em negrito) diminui com o aumento do número de threads inicializadas, até a obtenção de um
ótimo. Esse fato contribui para que o algoritmo obtenha resultados ainda melhores quando conseguimos
juntar os melhores parâmetros do algoritmo junto à plataforma de execução. No entanto, a assincronia
entre as tarefas se vê prejudicada sem esses parâmetros, fazendo com que o rendimento do algoritmo,
em alguns casos, seja muito pior que a execução sequencial. Na Tabela 2 mostramos os mesmos experi-
mentos feitos na máquina tetraprocessador. Os resultados possuem o mesmo comportamento, mas com
uma ascendência de potencialidade devido a um incremento no número de processadores e de cores no
nodo experimentado.
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Tabela 2. Tempo de Execução (em segundos) no tetraprocessador.
nth/Dim. 1600 3200 4800 6400 8000 9600

1 0.008 0.027 0.061 0.10 0.16 0.22
2 0.009 0.035 0.091 0.14 0.25 0.35
4 0.005 0.021 0.0452 0.08 0.12 0.17
6 0.05 0.069 0.24 0.27 0.33 0.49
8 0.14 0.22 0.30 0.32 0.42 0.45

Observando a Tabela 2 para o tamanho de bloco ótimo experimentado, pode-se ver que o tempo para
o cálculo das tarefas diminui com o número de threads utilizado. Esta redução do tempo é natural até
4 threads uma vez que o número de núcleos é 8. Além disso, a assincronia aporta ao algoritmo uma
superescalabilidade frente à memória distribuı́da, tendo na gerência das tarefas realizadas um equilı́brio
das cargas de trabalho entre a execução das threads. Da mesma forma os gráficos da Figura 3 a seguir
também mostram o comportamento na máquina tetraprocessador, porém mostrando um incremento do
poder de computação nos resultados experimentais para o tempo de execução e speedup na máquina.
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Figura 3. Tempos experimentais obtidos com o tetraprocessador.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Dentre as principais ferramentas de desenvolvimento para obtenção de máximo desempenho de sistemas
multicores temos as bibliotecas pthreads [10], OpenMP e TBB [11], e fazendo uma análise comparativa
entre todas elas percebe-se que OpenMP possui uma enorme potencialidade e simplicidade estrutural
sob as outras ferramentas. A fim de obter o máxima desempenho do multi-núcleos, é necessário dividir
o problema em muitas tarefas com uma alta granularidade e assincronia da distribuição das tarefas.
O desenvolvimento de uma programação com pthreads é mais complexo do que com seus homólogos
OpenMP e TBB, já que uma vez que o programador tem um maior controle sobre o algoritmo, consegue
evitar pontos de sincronismo que tendem a diminuir o desempenho neste tipo de arquiteturas.
O algoritmo é baseado na idéia de explorar toda a potencialidade incorporada às rotinas LAPACK unida
ao modelo desenvolvido de assincronia tendo a base no Modelo Produtor Consumidor, sendo desen-
volvido para explorar todas as caracterı́sticas arquitetônicas da plataforma de múltiplos núcleos, sendo
previsto uma projeção futura de elevação de desempenho com o aumento do número de núcleos.
Os resultados experimentais obtidos neste trabalho indicam que o modelo proposto é eficiente, tendo
como base a classificação de tarefas, tempo de resposta e distribuição da carga de trabalho. O mod-
elo construı́do demonstra qual a mensuração do poder de computação multi-núcleos combinando o
paralelismo intrı́nseco do algoritmo às adequações e às ferramentas de software que utilizamos na
execução. Como sempre, ainda há muito a fazer como, por exemplo, a etapa triangularização [6] da ma-
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triz de adjacência até chegar a estrutura triangular inferior ou superior por blocos, através de um método
mais rápido [7]. Talvez modelos de programação alternativa deva ser propostos para tornar possı́vel a
transformação de códigos legados para sistemas multicore. Finalmente, o nosso objetivo para o futuro
é estender o algoritmo a outras plataformas heterogêneas mesclando ferramentas mais poderosas para
lidar com esta arquitetura.
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